Privacy verklaring conform AVG
Laatst gewijzigd 25 mei 2018

NEVERREST BV, gevestigd aan Absrechtstraat 59 2729AW Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
NEVERREST BV verwerkt uw persoonsgegevens en de door u aangeleverde persoonsgegevens van de
deelnemers aan onze evenementen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken,
onderverdeeld in situaties:

U vraagt een brochure aan
Wat bewaren we?
Gegevens:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Eventuele
organisatienaam

Waarvoor gebruiken we deze
gegevens?
Doel:
• Het opnemen van
contact met u indien u
hierom verzoekt
• U te voorzien van de
gevraagde informatie
• Het versturen van 1
email ter herinnering

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Maximale bewaartermijn:

Indien hier geen boeking uit volgt,
worden alle gegevens na 1 jaar
verwijderd.

U vraagt een offerte aan
Wat bewaren we?
Gegevens:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Eventuele
organisatienaam

NEVERREST BV
Absrechtstraat 59
2729 AW ZOETERMEER

Waarvoor gebruiken we deze
gegevens?
Doel:
•
•

Het opnemen van
contact met u indien u
hierom verzoekt
U te voorzien van de
gevraagde informatie

T 079 33 19 880
M 06 54 910 900 (Stefan)

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Maximale bewaartermijn:
Indien hier geen boeking uit volgt,
worden alle gegevens na 1 jaar
verwijderd.

H www.neverrest.net
E info@neverrest.net

Rabobank IBAN
Hr. KvK ’s-Gravenhage
BTW nr.

NL 61 RABO 0396 3147 67
24 271 225
NL 8175.18.514.B.01

U boekt een evenement en gaat een overeenkomst aan
Wat bewaren we?
Gegevens:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Eventuele
organisatienaam

Waarvoor gebruiken we deze
gegevens?
Doel:
•
•

Het wettelijk
vastleggen van het
geboekte evenement
De financiële
verwerking

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Maximale bewaartermijn:

Wettelijke bewaartermijn van de
belastingdienst, 7 jaar.

U levert informatie aan t.bv. het evenement
Wat bewaren we?
Gegevens deelnemers:
Voor- en achternaam
Geslacht
Eventueel mobiel
telefoonnummer
- Eventuele
organisatienaam
- Foto (ter herkenning)
- Overige informatie
over deelnemer t.b.v.
herkenact (alleen bij
dienst “The GAME” en
indien geboekt)

Waarvoor gebruiken we deze
gegevens?
Doel:

Uitvoeren van het evenement

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Maximale bewaartermijn:

Uiterlijk 1 maand na verwerking
laatste betaling.
(de definitieve teamindeling vormt de
grondslag voor de eindfactuur)

Neverrest maakt beeldmateriaal tijdens het evenement
Wat bewaren we?
Gegevens:
Foto’s deelnemers
tijdens evenement
Film tijdens evenement

NEVERREST BV
Absrechtstraat 59
2729 AW ZOETERMEER

Waarvoor gebruiken we deze
gegevens?
Doel:
Uitvoeren van het evenement

T 079 33 19 880
M 06 54 910 900 (Stefan)

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Maximale bewaartermijn:
3 maanden na het evenement
(de definitieve teamindeling vormt de
grondslag voor de eindfactuur)

H www.neverrest.net
E info@neverrest.net

Rabobank IBAN
Hr. KvK ’s-Gravenhage
BTW nr.

NL 61 RABO 0396 3147 67
24 271 225
NL 8175.18.514.B.01

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Met jouw toestemming delen we je gegevens
met derde partijen alleen in het volgende geval:
• Voor het verbeteren van onze diensten, website of advertenties
We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina
bij jou aanslaat. Hiervoor gebruiken wij onder andere het Amerikaanse Google Analytics, waar
wij een verwerkersovereenkomt mee hebben gesloten. Meer informatie over
gegevensverwerking door Google Analytics vind je in de Privacy Policy van Google.

Cookies
Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone.
Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren
en uw gebruiksgemak te verbeteren.
Analytische cookies
Ook gebruiken we met uw toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze
website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze
website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht.
Het gebruik van deze cookies kunt u uitschakelen. Ga daarvoor naar de instellingen van de
webbrowser of raadpleeg de handleiding van de browser.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens
en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Dit doen we onder andere door:
• Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewal
• Onze backups zijn encrypt
• Om vanaf buitenaf op ons interne netwerk te komen moet er altijd geconnect worden met een
beveiligde VPN verbinding
• Onze website is te bereiken via HTTPS. Gegevens worden door middel van SLL-encryptie over
het netwerk verstuurd

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw
persoonsgegevens en als u wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen, tenzij we
verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

NEVERREST BV
Absrechtstraat 59
2729 AW ZOETERMEER

T 079 33 19 880
M 06 54 910 900 (Stefan)

H www.neverrest.net
E info@neverrest.net

Rabobank IBAN
Hr. KvK ’s-Gravenhage
BTW nr.

NL 61 RABO 0396 3147 67
24 271 225
NL 8175.18.514.B.01

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u uiteraard
graag. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
NEVERREST BV
Absrechtstraat 59
2729 AW Zoetermeer
T 079 33 19 880
M 06 54 910 900 (Stefan Vogel Directeur)
W
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